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1. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1690	 ve	Znojmě	P.	Bedřich Struker z Uherské provincie.
1756	 ve	Znojmě	P.	Alfonz Bidžovský, generální kazatel.
1770	 v	Klatovech	P.	Vavřinec Budewels.
1771	 v	Plzni	chórová	sestra	Michaela od sv. Jakuba Müllerová.
1804	 v	Jablonném	P.	Josef Schleichert, kaplan.

Ať odpočívají v pokoji!

2. listopadu vzpomínáme na všechny věrné zemřelé. 
Dnešního dne zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1714	 v	Nymburce	P.	Norbert Erben.
1740	 v	Šumperku	P.	Konstantin Lemmichen, magistr posvátné teolo-

gie, exprovinciál.
1752	 v	Brně	chórová	sestra	Bernarda Wagmullerová.
1758	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Dominik Schreiber.
1791	 v	Těšíně	P.	Dominik Němec.

Ať odpočívají v pokoji!

3. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1700	 v	Plzni	P.	Ferdinand Šestera.
1722	 ve	Frankenštejnu	P.	Vojtěch Ertl, magistr posvátné teologie.
1729	 v	Praze	chórová	sestra	Adalberta Junkerová.
1753	 v	Brně	chórová	sestra	Viktorie Vermüllová.
1757	 v	Praze	chórová	sestra	Febronie od sv. Tří králů Finsterwalterová.
1773 v Olomouci bratr spolupracovník František Feikus.
1775	 v	Jablonném	P.	Vojtěch Förster,	převor.
1787	 v	Boloni	P.	Petr Žerovnický,	profesor	na	boloňské	univerzitě.
1967	 v	Mostišti	bratr	 spolupracovník	 Ildefonz Limburský	 ve	 věku	 78	

let, 47 let profese. Z noviciátu byl za 1. světové války odveden na 
frontu, sliby proto složil až v roce 1920. Sloužil Bohu a bratřím 
v klášterech v Olomouci, Praze a ve Znojmě. Byl velmi oblíben pro 
milou a veselou povahu.

Ať odpočívají v pokoji!



3

4. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1252	 ve	Štrasburku	P.	Jan z Wildeshausenu,	4.	magistr	řádu	a	biskup.	

Řád	řídil	v	letech	1241–1252.
1710	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Antonín Hoffmann, magistr posvátné teologie, 

regent studia.
1724	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Alan Schweigel.
1726	 v	Brně	bratr	klerik	Vincenc Werner.
1732	 v	Brně	P.	Vojtěch König.
1751	 v	Olomouci	chórová	sestra	Leopoldina Stadlová.
1775 v Olomouci pomocná sestra Izidora od sv. anděla strážného 

Frimlová.
1780	 v	Plzni	P.	Hyacint Chotěborský, generální kazatel.
1791	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Antonín Hadinger.

Ať odpočívají v pokoji!

5. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1777	 v	Písku	P.	Ferdinand Blažek, kazatel.
1779	 v	Brně	P.	Reginald Allesch,	podpřevor.
1850	 v	Praze	P.	Karel Dohnálek, knihovník.
1991	 v	Praze	bratr	 spolupracovník	Hyacint Drnzík	 ve	věku	76	 let,	42	

let profese. Sloužil bratřím v Olomouci jako kuchař. Slavné sliby 
skládal tajně v internaci. Po propuštění pracoval jako zdravotník 
a později jako dělník. Po roce 1990 zůstal pro svůj špatný zdravot-
ní stav ve svém bytě, ale o dění v řádu projevoval velký zájem.

Ať odpočívají v pokoji!

6. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1686	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Ludvík Ederer.
1783 v Nymburce bratr spolupracovník Teofil Rigl.
1784	 v	Brně	P.	Amadeus Behr,	prokurátor	kláštera.

Ať odpočívají v pokoji!

7. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1706	 v	Jablonném	P.	Řehoř Langl.
1715	 v	Compostelle	P.	Antonín de Monroy	[Monroj],	59.	magistr	řádu	

a	arcibiskup.	Řád	řídil	v	letech	1677–1686.
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1758	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Česlav Lorenz.
1772	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Febronie Niewiadomská.
1789	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Serafína Rochowská.
1795	 v	Jablonném	P.	Heřman Haman.
t. r. v	Tatobitech	P.	Řehoř Růžička, lokalista.
1875	 ve	Vídni	P.	Dominik Horeyschek,	provinciál	Říšské	provincie.

Ať odpočívají v pokoji!

8. listopadu vzpomínáme na zemřelé bratry a sestry Řádu kazatelů.
Dnešního dne zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1711	 v	Olomouci	P.	Dominik Schuller,	magistr	posvátné	teologie,	pře-

vor.
1713	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Pius Javorský.
1736	 ve	Vratislavi	P.	Romuald Hauke.
1748	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Františka Kredelová.
1750	 v	Plzni	P.	Rajmund Miška.
1764	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Žofie Gambrová.
1770	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Augustina Miskowská.
1781	 v	Olomouci	P.	Emanuel Heinrich.
1787	 ve	Vratislavi	P.	Amand Pölich.
1802	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Rozálie Rochowská.

V neznámý den a měsíc zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1567	 v	Litoměřicích	P.	Valentin Offmann,	převor.
1649	 v	Brně	P.	Bedřich Servatii. 
1657	 v	Klatovech	P.	Augustin Voprša. 
1663	 v	Klatovech	P.	Antonín Trojanus.
1680 bratr spolupracovník Modestus Vraný.
1682	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Kryštof Steiner.
1686	 v	Klatovech	P.	Martin Senkovský.
1696	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Leonard Dominik Tschöttel.
1708	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Tomáš Tichý.
1748	 P.	Antonín Birkhart
1794	 ve	Vyškově	chórová	sestra	zrušeného	olomouckého	kláštera	Ka-

teřina od Všech svatých Zabenská.
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1806	 pomocná	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Anežka od sv. Ka-
jetána Gibitzová.

1815	 v	Šumperku	P.	Dominik Scholtz.
1816	 v	Rašovicích	u	Kadaně P.	Jiljí Stund.
1818	 v	Brně	pomocná	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Marta od 

sv. Michaela Achterová.
t. r. v	Brně	pomocná	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Floriána 

od sv. Rajmunda Kniepandlová.
t. r. v	Brně	 chórová	 sestra	 zrušeného	brněnského	 kláštera	Karolína 

od sv. Jana Křtitele Schwartzová.
t. r. ve	 Frýdlantu	 chórová	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	

Nepomucena od sv. Kazimíra Stocková.
t. r. v	Brně	pomocná	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Kajetána 

od Boží prozřetelnosti Bayerová.
t. r. ve	Vídni	P.	Lambert Ferdinandi.
1820	 ve	Vrbovci	u	Znojma	P.	Kryštof Niesner,	kuratista.
1824	 v	Nových	Dvorech	Josef Kollmann,	kuratista.
1834	 v	Českých	Budějovicích	P.	Kamil Schmid,	ceremonář	při	katedrále.

Ať odpočívají v pokoji!

9. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1712	 v	Chebu	P.	Dominik Jacobi, magistr posvátné teologie.
1758	 v	Jablonném	P.	Cyril Fritsch,	administrátor	farnosti.

Ať odpočívají v pokoji!

10. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1703 v Olomouci bratr spolupracovník Albert Thadr.
1762	 v	Chebu	P.	Vincenc Steidl,	podpřevor.
1789	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Hedvika Weissenböková.
1800	 v	Praze	pomocná	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Kateřina 

od Boží prozřetelnosti Slavíková.
1804	 ve	Vratislavi	P.	Augustin Schmied, magistr posvátné teologie.
t. r. v	 Olomouci	 chórová	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	

Ludvika od Nanebevzetí Panny Marie Kapříková.
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2011	 v	Praze	P.	Marek Žilinský	ve	věku	90	let,	68	let	profese.	Od polo-
viny 60. let intenzivně pracoval v novozákonní skupině Českého 
ekumenického překladu, v letech 1984–2004 vyučoval latinu a ře-
čtinu na HTF a ETF UK. Po obnově klášterů v roce 1990 se rozhodl 
žít sám, mimo komunitu bratří. Nepožádal ani o přijetí do pasto-
race v diecézi.

Ať odpočívají v pokoji!

11. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1688	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Řehoř Lausinus.
1723	 v	Plzni	pomocná	sestra	Josefa Keplová.
1765	 v	Plzni	P.	Vincenc Fischer.
1807	 v	Luhačovicích	P.	Markolín Stauber,	kuratista.
1857 v Šoproni bratr spolupracovník Albert Kappenstein.
1876	 v	Retzu	P.	Benedikt Röhrich.
1913 v Olomouci bratr spolupracovník Markolín Pavlíček	 ve	věku	70	

let, 45 let profese. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Šoproni, 
Znojmě a Olomouci jako krejčí.

Ať odpočívají v pokoji!

12. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1704	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Godefríd Liebler.
1760	 ve	Vratislavi	P.	Justin Rudkowský.
1771	 v	Praze	chórová	sestra	Albertina od sv. Václava Sommerová.
1806	 v	Chebu	P.	Karel Bek, magistr posvátné teologie.
1836	 v	Litoměřicích	P.	Antonín Heymann,	převor.

Ať odpočívají v pokoji!

13. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1646	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Antonín.
1734	 v	Boskovicích	P.	Prokop Rogl.
t. r. v Olomouci pomocná sestra Veronika Bündorfová.
1742	 v	Chebu	P.	Viktorín Plechschmied, magistr posvátné teologie.
1748	 v	Plzni	chórová	sestra	Florencie Novohradská z Kolovrat.
1773	 v	Olomouci	P.	Celestin Ziegler.
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1785	 ve	Znojmě	P.	Josef Rinklieb, magistr posvátné teologie a generál-
ní kazatel.

1808 v Chebu bratr spolupracovník Benedikt Träger.
t. r. v	Praze	P.	Jakub Schantl,	provinciál	a	profesor	na	pražské	univer-

zitě.
Ať odpočívají v pokoji!

14. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1706	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Dominik Bezružický.
1711	 v	Bilingen	P.	Pius Schupp.
1715	 v	Hlohově	P.	Benedikt Algner.
1749	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	David Teschner.
1757	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Wolfgang Heltzel.
1767	 v	Chebu	P.	Vincenc Grassold.
1773	 v	Brně	P.	Norbert Purkyně.
1778 v Olomouci bratr spolupracovník Jan Sarkander Bruner.
1782	 v	Plzni	P.	Josef Friedl.
1784	 v	Olomouci	P.	Basil Pauschmann.

Ať odpočívají v pokoji!

15. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1703	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Albert Taig.
1720	 ve	Vratislavi	P.	Hyacint Pilati.
1742	 v	Brně	chórová	sestra	Bonaventura Gräfová.
1746	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Vincenc Kramář,	administrátor	farnosti.
t. r. v	Brně	bratr	klerik	Šimon Heisler.
1753	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Serafína Toschanová,	převorka.
1757	 v	Brně	chórová	sestra	Walburga od Boží prozřetelnosti Budkov-

ská.
1775	 v	Olomouci	chórová	sestra	Cecílie od sv. Anežky Untzová.
1777	 ve	Frankenštejnu	P.	Inocenc Neumann.

Ať odpočívají v pokoji!

16. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1544	 ve	Valladolidu	P.	Albert de Las Casas,	44.	magistr	řádu,	jejž	řídil	

v	letech	1542–1544.
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1724	 v	Šumperku	P.	Evžen Lorenz.
1727	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Marta Lindnerová.
1750	 v	Opavě	P.	Jiří Riehr.
1753	 v	Olomouci	chórová	sestra	Terezie Kristelová.
1766	 v	Brně	chórová	sestra	Hyacinta od sv. Vincence Litovská.
1768	 v	Klatovech	P.	Vincenc Rott.
1776	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Bedřich Müller.
1863 v Chebu bratr spolupracovník Dominik Bayer.

Ať odpočívají v pokoji!

17. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1709	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Adrián Hložek.
1750	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Rafael Taller.
1754	 v	Jihlavě	P.	Hyacint Horner.
1781	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Jan Fillach.
1785	 v	Olomouci	P.	Česlav Weiner.
1942	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Marián Filaus	ve	věku	75	let,	44	

let profese. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Olomouci a ve 
Vídni. Za 1. světové války musel narukovat na frontu. Po návratu 
působil až do své smrti ve Znojmě.

1959	 v	Horních	Rakousích	P.	Jordán Dostál.
Ať odpočívají v pokoji!

18. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1451	 v	Neapoli	P.	Guy Flamochet [Gy	Flamoše],	28.	magistr	řádu,	jejž	

řídil	pět	měsíců	roku	1451.
1718	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Vavřinec Gottfried.
1733	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Valentin Vetterle.
1741	 v	Praze	chórová	sestra	Karolína Markvartová.
1768	 v	Jihlavě	P.	Medard Písařík.
1781	 v	Olomouci	P.	Tomáš Zwerger.

Ať odpočívají v pokoji!

19. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1722	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	klerik	Jiří Schmidt.
1735	 v	Plzni	P.	Dominik Hartman, magistr posvátné teologie.
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t. r. v	Olomouci	P.	Cyril Westinger.
1769	 v	Brně	P.	Ondřej Kern.
1797	 v	Bělé	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Krescencie 

od sv. Gotharda Stampachová.
1801	 v	Nezamyslicích	P.	Damián Černý,	kuratista.
1910	 v	Praze	P.	Česlav Navrkal,	generální	kazatel	a	podpřevor,	ve	věku	

68 let, 45 let profese. Byl skvělým kazatelem a oblíbeným zpo-
vědníkem v Olomouci a Praze. V roce 1885 byl zvolen převorem 
v Olomouci, pomáhal při zakládání mateřince sester dominikánek 
v Řepčíně. Poté byl dlouholetým farářem u sv. Jiljí v Praze.

Ať odpočívají v pokoji!

20. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1717	 v	Klatovech	P.	Tomáš Sedlečko,	generální	kazatel	a	převor.
1721	 v	Olomouci	převorka	Alžběta Kurovská.
1724	 v	Chebu	P.	Petr Renz.
1736	 v	Olomouci	chórová	sestra	Augustina Lechnerová.
1761	 v	Jablonném	P.	Martin Steidl,	administrátor	farnosti.
1791	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Kazimír Hieber, magistr posvátné teologie.
1801	 v	 Olomouci	 chórová	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	

Alexie od sv. Františka Hicková.
Ať odpočívají v pokoji!

21. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1294	 v	Lucce	P.	Štěpán z Besançonu [Bezansonu],	8.	magistr	řádu,	jejž	

řídil	v	letech	1292–1294.
1578	 v	Seville	P.	Serafín Cavalli [Kavali],	48.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	le-

tech	1571–1578.
1687	 v	Olomouci	P.	Vojtěch Kraus.
1750 v Chebu bratr spolupracovník Antonín Meixner.
1757	 v	Brně	P.	Dominik Kastner,	zpovědník	mnišek.
1759	 v	Praze	chórová	sestra	Josefa od Srdce Mariina Hartiggová.
1760	 v	Opolí	P.	Ambrož Steiner.
1764	 v	Klatovech	P.	Petr Petsch,	administrátor	farnosti	v	Letinách.
1785	 v	Brně	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Benedikta 

od sv. Bonifáce Wötterlechnerová.
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1921	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Matěj Kittel	ve	věku	62	 let,	35	 let	
profese. Žil a pracoval v klášterech ve Vídni, Štýrském Hradci, Pra-
ze, Šoproni, Retzu, Chebu, Uherském Brodě, Frýsachu a Litoměři-
cích.

Ať odpočívají v pokoji!

22. listopadu zemřeli tito bratři, roku:
1704	 v	Olomouci	P.	Lukáš Lyra,	převor.
1727	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Dismas Kramer.
1765	 v	Šumperku	P.	Bedřich Heinrich, generální kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

23. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1721	 v	Jihlavě	P.	Heřman Brumovský.
1721	 v	Ústí	nad	Labem	bratr	spolupracovník	Pavel Neiser.
1723	 v	Českých	Budějovicích	P.	Petr Masák.
1747	 v	Olomouci	chórová	sestra	Antonína Hottmarová.
t. r. v	Olomouci	P.	Jeroným Votýpka.
1757	 ve	Vratislavi	P.	Jan Ehrenfeld, magistr posvátné teologie.
1767	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Dominik Meister.
1791 v Olomouci bratr spolupracovník Kazimír Kundt.
t. r. v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Daniel Kartschal.
1796	 v	Plzni	P.	Jordán Leština.
1808	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Dominika Tilschová.

Ať odpočívají v pokoji!

24. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1739 v Opolí bratr spolupracovník Klement Gramnik.
1749	 v	Brně	chórová	sestra	Jana Elferentzová.
1768	 v	Brně	chórová	sestra	Anežka od sv. Josefa Kratochvílová.
1861	 v	Litoměřicích	P.	Benedikt Čančara.

Ať odpočívají v pokoji!

25. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1710	 v	Ratiboři	sestra	Viktorie Gielová.
t. r. v	Ratiboři	chórová	sestra	Konstancie Skalová.
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1762	 v	Brně	pomocná	sestra	Monika od sv. Františka Xaverského Bur-
kartová.

1781	 v	Šumperku	P.	Rajmund Axmann,	podpřevor.
1805	 ve	Znojmě	P.	Jeroným Grützner, generální kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

26. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1704	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Ignác Mesler.
1724	 v	Brně	chórová	sestra	Magdalena Breslová.
1778	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Leonard Hasslinger.
1802	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Gaudenc Renner.
1820	 ve	Znojmě	P.	Diviš John,	provinciál,	převor,	administrátor	farnos-

ti.
Ať odpočívají v pokoji!

27. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1702	 v	Praze	chórová	sestra	Augustina Löwenfelsová.
1702 v Klatovech bratr spolupracovník Vavřinec Janda.
1720	 v	Olomouci	chórová	sestra	Eleonora Seebergová.
1740	 v	Plzni	P.	Kajetán Burger, magistr posvátné teologie, exprovinciál.
1754	 ve	Vratislavi	P.	Ambrož Gennichen, generální kazatel.
1779	 v	Plzni	P.	Ferrerius Seidler.
1808	 v	lettníku	u	Trutnova	P.	Václav Müller,	administrátor	farnosti.
1949	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Rajmund Lakomý	ve	věku	

76 let, 46 let profese. Jako krejčí sloužil Bohu a bratřím v klášteře 
sv. Jiljí v Praze. Za 1. světové války musel narukovat na frontu. 
Po návratu pracoval v Uherském Brodě, Olomouci, Třeboni a opět 
v Uherském Brodě.

1997	 v	Trutnově	P.	Zdislav Varaďa	ve	věku	84	let,	64	let	profese.	Působil 
jako kaplan a katecheta v Praze a Plzni, byl také duchovním správ-
cem a představeným v Jablonném. Po propuštění z internace v 50. 
letech pracoval v dělnických profesích. Těžce onemocněl a musel 
podstoupit několik operací. Po léčení byl duchovním správcem se-
ster na různých místech.

Ať odpočívají v pokoji!
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28. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1721	 v	Olomouci	chórová	sestra	Alexie Schramová,	převorka.
1751	 ve	Svídnici	P.	Vojtěch Oswald,	převor.
1763	 v	Brně	P.	Hyacint Reppmann.
1767	 v	Opolí	P.	Rafael Süsmuth, generální kazatel.
1768 v Jablonném bratr spolupracovník Vincenc Abbt.
1771	 ve	Vratislavi	P.	Sigismund Waltz, magistr posvátné teologie.
1900	 v	Borku	v	Haliči	P.	Pius Markl,	exprovinciál,	převor.
2003	 v	St.	George	[Sent	Žorž]	na	Grenadě	P.	Bernard Kadlec,	misionář,	

ve	věku	88	let,	60	let	profese.	Vystudoval práva a knihovnictví, za-
čal také studovat historii umění, estetiku a filosofii, které již kvůli 
uzavření vysokých škol za nacistické okupace nedokončil. Za války 
vstoupil do řádu, po vysvěcení na kněze odešel roku 1947 do Ox-
fordu na studia. Na doporučení představených se domů nevrátil. 
Chtěl pokračovat ve studiích, ale kvůli nedostatku kněží odešel do 
farní správy. V roce 1951 byl vyslán do misií na Grenadu, Barba-
dos a Jamajku. Kromě obvyklé pastorační práce editoval místní 
týdeník, vyučoval němčinu a organizoval teologické kurzy pro lai-
ky a stálé jáhny.

Ať odpočívají v pokoji!

29. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1737	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Viktorie Slawikowská.
1745	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Kunhuta Larischová.
1751	 v	Plzni	P.	Pius Seidler,	podpřevor.
1784	 v	Opavě	P.	Eustach Glier, magistr posvátné teologie.
1808 v Chebu bratr spolupracovník Jeroným Trötscher.

Ať odpočívají v pokoji!

30. listopadu zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1707	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Gabriel Gajer.
1715	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Lidvina Hollová.
1726	 v	 Praze	 u	 sv.	 Maří	 Magdaleny	 bratr	 spolupracovník	 Wolfgang 

Köpferle.
1735	 v	Brně	P.	Kajetán Schenk.
1759 v Boskovicích bratr spolupracovník Karel Tichý.
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1790	 ve	Znojmě	P.	Ambrož Hecht, generální kazatel.
1792	 v	Plzni	P.	Tomáš Schiffer, prefekt gymnázia.
1801	 ve	Frankenštejnu	P.	František Klatz, generální kazatel.
1862	 v	Retzu	P.	Antonín Spatt.

Ať odpočívají v pokoji!

1. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1649	 v	Římě	P.	Tomáš Turco,	56.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	1644–

1649.
1721	 v	Opavě	P.	Bernard Neugebauer, magistr posvátné teologie.
1724	 v	Brně	chórová	sestra	Alžběta Scheithaufová.
1742	 v	Praze	pomocná	sestra	Lucie Christofová.
1762	 v	Hlohově	P.	Alexander Rentz.
1790	 v	Jaroslavi	v	Haliči	P.	Klement Kasper,	vojenský	kaplan.
1816	 v	Kadani	pomocná	sestra	ze	zrušeného	plzeňského	kláštera	Lau-

rencie od Jména Ježíš Baylová.
Ať odpočívají v pokoji!

2. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1708 v Olomouci sestra Maxmiliána od Srdce Ježíšova Újezdová.
1727 v Olomouci bratr spolupracovník Václav Zachauer.
1732	 v	Praze	pomocná	sestra	Magdalena Wüsterová.
1734	 ve	Vratislavi	P.	Jeroným Gros, generální kazatel.
1747	 v	Brně	chórová	sestra	Antonie Altmannová.
1757	 v	Opolí	P.	Česlav Temmer.
1758	 v	Brně	chórová	sestra	Anna od Srdce Ježíšova Zellnerová.
1791	 v	Praze	P.	Kajetán Bek, generální kazatel.
1937	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Konrád Konečný	ve	věku	

66 let, 38 let profese. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Olo-
mouci, Znojmě a Uherském Brodě. Za 1. světové války musel na-
stoupit na frontu. Po návratu pracoval v Litoměřicích a Uherském 
Brodě.
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1989	 v	Myslave	u	Košic	 P.	 Inocent Müller,	 administrátor	 farnosti,	 ve	
věku	78	let,	59	let	profese.	Studoval na Angeliku v Římě. Během 
2. světové války působil v Trenčíně a po válce v Košicích. Od roku 
1947 žil mimo komunitu. Dlouhá léta působil jako farář v Myslave 
u Košic, kde neúnavně pracoval pro posvěcení a spásu nesmrtel-
ných duší.

Ať odpočívají v pokoji!

3. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1714	 v	Písku	P.	Jan Kučera, generální kazatel.
1716	 v	Brně	P.	Jakub Niedermayer.
t. r. v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Gabriel Schiriser.
1728	 v	Šumperku	P.	Ambrož Rollepatz.
1732	 v	Praze	chórová	sestra	Anastázie Kindlová.
1739	 ve	Vratislavi	P.	Klement Schmidt.
1743	 v	Praze	chórová	sestra	Jordána Andresková.
1744	 v	Písku	P.	Adrián Bedrník.
1747 v Boskovicích bratr spolupracovník Alan Lang.
1749	 ve	Frankenštejnu	bratr	spolupracovník	Kryštof Hanke.
1770	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Vincenc Bart, chirurg.
1787	 v	Bukovníku	P.	Jan Staněk, lokalista.
1807	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Česlav Schmied.
1837	 v	Segovii	P.	Jáchym Briz,	67.	magistr	řádu	a	biskup.	Řád	řídil	v	le-

tech	1825–1831.
Ať odpočívají v pokoji!

4. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1717	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Šebestián Müller.
1727	 v	Ratiboři	P.	Inocenc Červenka.
1739 ve Svídnici bratr spolupracovník Pavel Kramer.
1772	 v	Brně	bratr	novic	Gabriel Weitzmann.
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1979	 v	Prešově	P.	Řehoř Hajdu	ve	věku	58	let,	35	let	profese.	Kněžské 
svěcení přijal tajně, nikdy nechtěl říci, kdy byl vysvěcen. Byl inter-
nován v Broumově, prošel PTP, po propuštění pracoval v civilním 
zaměstnání. Byl odsouzen k odnětí svobody, protože ve svém rod-
ném domě skrýval posledního košického převora P. Pia Krivého. 
Nemálo se zasloužil o obnovení dominikánského života na Sloven-
sku, tajně vychovával nový dorost. Pouze jednou ve svém životě 
směl veřejně sloužit mši svatou, a to v zahraničí.

Ať odpočívají v pokoji!

5. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1695	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Schuster.
1715	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Hyacint Missenius, generální kazatel.
1743	 ve	Vratislavi	P.	Karel Carove.
t. r. v	Brně	P.	Eduard Bettmann.
1754	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Jan Hoffmann.
1775	 v	Ratiboři	P.	Mikuláš Paratonner.
1781	 v	Chebu	P.	Urban Hoffmann,	prokurátor	kláštera.
1982	 v	Bohuslavicích	u	Hlučína	P.	Klement Fuss	ve	věku	78	let,	58	let	

profese. Působil jako submagistr kleriků, kazatel a zpovědník 
v Olomouci, poté ve Znojmě, Litoměřicích a Uherském Brodě, byl 
také byl syndikem provincie v Praze. Po propuštění z internace 
v 50. letech odešel k příbuzným a pracoval v civilním zaměstnání.

2003	 v	Sursee	ve	Švýcarsku	P.	Vladimír Koudelka, duchovní správce se-
ster,	ve	věku	84	let,	64	let	profese.	Po vysvěcení studoval církevní 
dějiny ve Fribourgu ve Švýcarsku. Vyučoval dějiny filosofie a ději-
ny dogmatu ve Walberbergu, poté pracoval v Historickém ústavu 
řádu u sv. Sabiny v Římě, zvláště se zabýval životem sv. Dominika. 
Byl spirituálem sester dominikánek v St. Niklausen ve Švýcarsku, 
převorem v Lucernu a duchovním správcem sester dominikánek 
v Rickenbachu.

Ať odpočívají v pokoji!

6. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1713	 v	Uherském	Brodě	P.	Tomáš Föbel.
1716	 ve	Vratislavi	P.	Alan Tadler.
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1737	 v	Ratiboři	P.	Atanáš Lakotský, generální kazatel.
t. r. v	Chebu	P.	Josef Kahl.
1742	 v	Brně	P.	František Zoffel.
1750 v Šumperku bratr spolupracovník Václav Görich.
1770	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Martin Edlbauer.
1801 v Klatovech bratr spolupracovník Stanislav Kraus.
1970	 ve	Vídni	P.	Ondřej Petrů,	magistr	posvátné	teologie,	ve	věku	55	

let, 34 let profese. Na generálním studiu v Olomouci vyučoval cír-
kevní právo, dějiny, patrologii a archeologii, současně byl magis-
trem kleriků. Publikoval řadu článků. V roce 1950 se mu podařilo 
uprchnout do zahraničí. V Římě pracoval na překladech do čes-
kého jazyka, jeho nejznámějším dílem je překlad Nového zákona. 
Měl velký cit pro čistotu českého jazyka. Všude byl oblíben pro 
svou srdečnou a milou povahu.

Ať odpočívají v pokoji!

7. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1719	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Valentin Algner.
1720	 v	Olomouci	chórová	sestra	Magdalena Endová.
1721	 v	Šumperku	P.	Eustach Fitzner.
1739	 v	Opavě	P.	Rajmund Vogl.
1741	 v	Písku	P.	Basil Vomáčka.
1753	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Vít Opavský.
1810	 ve	Znojmě	P.	Narcis Hauer,	podpřevor.
1827	 v	Novém	Jičíně	P.	Rudolf Schwann,	děkan.
1893	 ve	Vídni	P.	Klement Jaud.
1984	 v	Křižanově	P.	Cyril Šíma	ve	věku	73	let,	52	let	profese.	Působil jako 

katecheta v Plzni, Praze, Znojmě a Uherském Brodě. Byl také ma-
gistrem noviců a kleriků v Olomouci a představeným v Uherském 
Brodě. Spolupracoval na vydávání časopisu Růže dominikánská, 
vynikl jako lidový misionář. Po propuštění z internace v 50. letech 
pracoval jako duchovní správce v Ústavech sociální péče na Vele-
hradě a v Křižanově. Byl zaníceným ctitelem sv. Zdislavy. S velkou 
péčí se věnoval především dětem a mladým lidem.

Ať odpočívají v pokoji!
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8. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1658	 v	Litoměřicích	P.	Tomáš Blodius.
1670	 v	 Praze	 u	 sv.	 Maří	 Magdaleny	 bratr	 spolupracovník	 Lazar od 

sv. Dominika.
1713 v Klatovech bratr spolupracovník Jeroným Bergmayer.
1730	 ve	Vratislavi	bratr	klerik	Jindřich Beer.
1745	 v	Hlohově	P.	Benedikt Richter.
1758	 v	Klatovech	P.	Bernard Jacek.
1947	 v	Uherském	Brodě	bratr	 spolupracovník	Alois Kotačka	 ve	 věku	

82 let, 52 let profese. Pracoval v mnoha klášterech říšské, později 
české provincie, několik let působil na generalátě u sv. Sabiny. Byl 
velmi oblíben pro svou pokornou, nenáročnou a přátelskou pova-
hu. Arcibiskup Josef Beran na něj rád vzpomínal a vyznal, že jeho 
zásluhou byl v Římě přijat do třetího řádu sv. Dominika.

Ať odpočívají v pokoji!

9. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1684	 v	Chebu	P.	Jindřich Ebner.
1728	 v	Plzni	P.	Jindřich Kletečka.
1737	 v	Chebu	P.	Bernard Chwalil.
1740	 v	Litoměřicích	P.	Antonín Lisch, magistr posvátné teologie.
1743	 ve	Znojmě	P.	Leopold Erbeni.
1775	 v	Brně	chórová	sestra	Sapiencie od Narození Kristova Tomanová.
1794	 v	Opolí	P.	Florián Fidler.
1801	 v	Šitbořicích	P.	Kornelius Svoboda, kaplan.
2021	 v	Uherském	Brodě	sestra	Michaela Smrčková	ve	věku	95	let,	72	

let profese. Vystudovala učitelství pro mateřské školy. V roce 1949 
vstoupila k mniškám v Ústí nad Labem, profesi skládala v noci 
před násilným vystěhováním. S komunitou se pak stěhovala na 
různá místa, nejdéle na Moravci a ve Znojmě. Byla velice schopná 
a v klášteře zastávala důležité služby vikářky, podpřevorky, novic-
mistrové a převorky. Byla zručnou vyšívačkou parament a švadle-
nou. Poslední čtyři roky byla odkázána na invalidní vozík a poté na 
úplnou péči spolusester.

Ať odpočívají v pokoji!
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10. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1725	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Ambrož Reichel, generální kazatel.
1732	 v	Klatovech	P.	Ignác Šafář.
1734	 v	Boleslavi	P.	Modest Fiedler.
1742	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Reginald Braun, knihovník.
1758	 v	Opavě	bratr	spolupracovník	Stanislav Rohrmann.
1764	 v	Brně	P.	Ludvík Ebenberger.
1769	 v	Těšíně	P.	Lukáš Knopp.
1776	 v	Jablonném	P.	Florián Mohaubt.
1780	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Česlav Kohout.
1783	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Rosa Karyerová.

Ať odpočívají v pokoji!

11. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1712	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Eufémie Donatowna.
1726	 v	Praze	chórová	sestra	Žofie Nosticová.
1749	 ve	Znojmě	P.	Antonín Ligenland.
1757	 ve	Vratislavi	P.	Alan Jahn.
1780	 v	Plzni	P.	Augustin Drahokoupil.
1803	 v	Ratiboři	P.	Vitalis Wrobel.
1872	 v	Římě	P.	Vincenc Jandel	[Žandel],	73.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	le-

tech	1850–1872.
1892	 v	Košicích	P.	Hyacint Vláčil.
1953 v Banské Bystrici bratr klerik Leo Janovský,	ve	věku	24	let,	3	roky	

profese. První profesi složil v koncentračním klášteře v Broumově, 
poté byl odveden k PTP, kde tragicky zahynul sražen nákladním 
automobilem. 

Ať odpočívají v pokoji!

12. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1696 v Olomouci sestra Klára Seiffensiederová.
t. r. v Olomouci pomocná sestra Rosa od sv. Brunona.
1711	 v	Brně	P.	Hyacint Stokart, generální kazatel.
1722	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Ludvika Loznická.
1748	 v	Šumperku	P.	Dominik Peschke.
1756	 v	Opolí	P.	Hyacint Flohr,	podpřevor.
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1758 v Olomouci bratr spolupracovník Dismas Poppart.
1770	 v	 Olomouci	 chórová	 sestra	 Krescencie od Pěti ran Kristových 

Winklerová.
1772	 v	Olomouci	chórová	sestra	Vincencie od sv. Pia Bösová.
1960	 na	Moravci	P.	Michal Chaloupka	ve	věku	44	 let,	22	 let	profese.	

Působil v Olomouci, v Praze byl administrátorem u sv. Jiljí, kate-
chetou a duchovním vůdcem skautů, představeným v Jablonném. 
Po propuštění z internace v 50. letech pracoval v civilním zaměst-
nání. Těžce onemocněl, dožil v Charitním domově na Moravci.

Ať odpočívají v pokoji!

13. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1599	 v	Praze	sestra	Kateřina z Prahy.
1701	 v	Olomouci	chórová	sestra	Karolína od sv. anděla Daudlebská ze 

Sternecku.
1745	 v	Olomouci	chórová	sestra	Benedikta Sedlnická.
1768	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Angela Rochowská.
1774	 v	Litoměřicích	P.	Bedřich Ridl, magistr posvátné teologie.
1795	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Antonie Traubmannová.
1902	 v	Tridentu	P.	Pavel Toggenburg, magistr posvátné teologie, expro-

vinciál.
Ať odpočívají v pokoji!

14. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1711	 v	Belgii	P.	Pius Schop.
1737	 v	Českých	Budějovicích	P.	Adam Praxl, generální kazatel.
1757	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Marie Dominika Haubendorfová.
1758	 ve	Frankenštejnu	bratr	klerik	Kandid Mentzl.
1768	 v	Písku	P.	Tomáš Pergler,	podpřevor.
1771 v Boskovicích bratr spolupracovník Dominik Tentzer.
1809	 v	Praze	P.	Wigand Haubner.
1884	 v	Uherském	Brodě	bratr	novic	Cyril Opíchal.
1947	 v	 Praze	 P.	Tomáš Dittl,	 provinciál,	 ve	 věku	52	 let,	 34	 let	 profe-

se. Byl prefektem pražského juvenátu, převorem v Praze a třikrát 
provinciálem české provincie.

Ať odpočívají v pokoji!
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15. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1470	 v	Asti	P.	Konrád z Asti,	30.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	1462–

1465.
1762	 v	Hlohově	P.	Josef Frömmichen.
1794	 v	Olomouci	P.	Teobald Tam.
1884	 v	Retzu	P.	Konstanc Bank.

Ať odpočívají v pokoji!

16. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1727	 v	Jihlavě	P.	František Löw.
1731	 v	Litoměřicích	P.	Albert Panhans, magistr posvátné teologie, ex-

provinciál	a	převor.
1733	 v	Jihlavě	P.	Josef Nikott.
1746	 v	Chebu	P.	Jakub Heinrich,	převor.
t. r. v	Ratiboři	P.	Benno Wiesner.
1756	 v	Ratiboři	P.	Dalmác Hanuschek,	podpřevor.
1768	 v	Olomouci	chórová	sestra	Kateřina od Kristovy trnové koruny 

Zenová.
1780	 v	Římě	P.	 Jan Tomáš de Boxadors,	64.	magistr	 řádu	a	kardinál.	

Řád	řídil	v	letech	1756–1777.
1997	 v	Praze	P.	Ludvík Pavelka	ve	věku	94	let,	9	let	profese.	Vystudo-

val přírodovědeckou fakultu, oženil se a velice se angažoval v ži-
votě církve. Spolupracoval s Janem Urbanem OFM, Metodějem 
Habáňem a Emiliánem Soukupem. Vyučoval na františkánském 
studiu, publikoval ve Filosofické revue, vedl korespondenci s fy-
zikem Heisenbergem na téma řád a náhoda, po celé republice 
pořádal přednášky proti komunismu. Za totality pracoval jako 
technik a konstruktér. V době Pražského jara se angažoval jak 
v oblasti církevní, tak politické, seznamoval studenty s křesťan-
skou filosofií, teologií a kulturou. Vstoupil do třetího řádu s tím, 
že v případě ovdovění vstoupí do prvního řádu a stane se knězem. 
Od roku 1991 působil jako kněz v Praze u sv. Jiljí.

Ať odpočívají v pokoji!

17. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1724	 v	Plzni	P.	Felix Vodička.
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1750	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Konstancie Mombegová.
1890	 ve	Znojmě	bratr	novic	Reginald Prokop.

Ať odpočívají v pokoji!

18. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1705	 v	Jihlavě	P.	Martin Eckenberger.
1734	 v	Boleslavi	P.	Modest Fuller.
1742	 v	Jihlavě	P.	Arnošt Schneider.
1784	 v	Těšíně	P.	Maxmilián Zuber,	podpřevor.
1792 v Chebu bratr spolupracovník Jan Riedl.
1796 v Olomouci bratr spolupracovník Česlav Branich.
1893	 ve	Vídni	P.	Augustin Kantor, magistr posvátné teologie, profesor.
1912	 v	Litoměřicích	P.	Benedikt Kundrát	ve	věku	72	let,	50	let	profese.	

Působil jako profesor ve Vídni, kazatel a převor v Košicích, převor 
v Litoměřicích a novicmistr. V 80. letech 19. století vypomáhal při 
obnovování polské provincie, byl převorem ve Lvově. Po obno-
vení české provincie vyučoval v Olomouci filosofii a rétoriku, byl 
podpřevorem a kazatelem, později působil v Praze a Litoměřicích. 
Prostudoval a zpracoval materiály o paní Zdislavě, na jejichž zá-
kladě byla Zdislava papežem Piem X. v roce 1907 beatifikována.

1989 na Moravci bratr spolupracovník Tomáš Chuchma	ve	věku	72	let,	
54 let profese. Dlouhá léta sloužil bratřím jako kuchař v Olomouci 
a ve Znojmě. Po propuštění z internace v 50. letech pracoval na 
různých stavbách jako dělník a nakonec byl průvodčím a vlakve-
doucím.

2021	 v	Uherském	Brodě	sestra	Terezie Brichtová ve	věku	97	let,	71	let	
profese. Pracovala jako radiotelegrafistka na britském velvysla-
nectví a po vyloučení z vysoké školy v textilní továrně. V roce 1950 
vstoupila k mniškám v Litoměřicích, v noci před násilným vyveze-
ním z kláštera oblékla řeholní roucho. S komunitou prožila četná 
místa nuceného stěhování. Zastávala služby vrátné a knihovnice, 
vyřizovala korespondenci, překládala ze 7 cizích jazyků. Až do 
konce života si uchovala svůj milý pohled, úsměv a vytříbený smy-
sl pro humor.

Ať odpočívají v pokoji!
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19. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1730	 v	Opavě	P.	Humbert Jecko,	profesor	filozofie.
1778 v Olomouci bratr spolupracovník Michael Bělík.
1780	 v	Brně	P.	Ondřej Bognar,	ředitel	kůru.
1862	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Nepomucen Weinert,	převor.
1885	 v	Praze	P.	Albert Hejna.
1896	 v	Praze	P.	Alois Motyčka, generální kazatel.
1915	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Vigilius Gander	ve	věku	66	let,	43	let	profe-

se. Většinu svého řeholního života sloužil věřícím jako katecheta, 
kazatel a zpovědník v klášterních kostelích v Litoměřicích a v Ústí 
nad Labem. Proslavil se rovněž jako šiřitel růžencové zbožnosti.

1980	 na	Moravci	P.	Štěpán Masiak	ve	věku	78	let,	55	let	profese.	Byl 
kaplanem v Plzni, převorem v Olomouci, Praze a v Plzni. Za okupa-
ce byl internován gestapem pro svá kázání v Zásmukách. Po válce 
byl představeným v Uherském Brodě a převorem ve Znojmě. Byl 
velmi oblíbeným lidovým misionářem. Po propuštění z internace 
v 50. letech pracoval v civilním zaměstnání. V roce 1968 spolu 
s dalšími bratry obnovoval řeholní život ve Znojmě, kde velmi obě-
tavě vypomáhal ve farní duchovní správě.

Ať odpočívají v pokoji!

20. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1540	 v	Římě	P.	Augustin Recuperati,	43.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	

1539–1540.
1695	 v	Olomouci	chórová	sestra	Kornelie Bartová	ve	věku	60	let,	40	let	

profese.
1699 v Olomouci bratr klerik Jindřich Zingler.
1704	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Josef Lechner.
1715	 v	Olomouci	 chórová	 sestra	Anežka od Lásky Kristovy Zgavská, 

převorka.
1751	 v	Českých	Budějovicích	P.	Timotej Kotiza, generální kazatel.
1761	 v	Brně	P.	Ludvík Pettlach,	administrátor	statku	v	Těšanech.
1770	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Florián Schön.
1772	 v	Uherském	Brodě	P.	Chrysostom Schmidt,	podpřevor.
1814	 ve	Znojmě	P.	Hermenegild Schneider.

Ať odpočívají v pokoji!



23

21. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1674	 v	 Praze	 chórová	 sestra	 Žofie Ludmila Mladotová ze Solopysk, 

převorka.
1720	 v	Jihlavě	P.	František Gottol, magistr posvátné teologie.
1750	 v	Jablonném	P.	Hyacint Beniška,	převor	a	administrátor	farnosti.
1754	 v	Brně	P.	Viktorín Schröder, varhaník.
1935	 ve	Znojmě	P.	Leonard Jílek	ve	věku	54	let,	33	let	profese.	Působil 

jako kazatel v Uherském Brodě, kaplan ve Znojmě, kazatel v Lito-
měřicích a kaplan sester dominikánek ve Střelicích. Byl slabého 
zdraví. Jeho současníci o něm svědčí, že se řídil zásadou sv. Domi-
nika – mluvit s Bohem nebo o Bohu.

1998	 ve	Znojmě	P.	Patrik Trnečka	ve	věku	74	let,	52	let	profese.	Krátce 
po vysvěcení byl s ostatními řeholníky internován. Po propuštění 
pracoval jako stavební a lesní dělník, poté jako zahradník v Brou-
mově a vypomáhal v duchovní správě sester dominikánek. V roce 
1968 nastoupil do duchovní správy ve Znojmě a podílel se na vy-
tváření znojemské komunity, za normalizace jako duchovní správ-
ce v Želetavě.

2021	 v	Uherském	Brodě	sestra	Imelda Zrzavecká ve	věku	73	let,	51	let	
profese. Vyučila se kuchařkou a pracovala v restauraci. V roce 
1969 poznala mnišky dominikánky a vstoupila k nim, s komuni-
tou nesla všechny těžkosti častého stěhování po soustřeďovacích 
klášterech. Přes čtyřicet let trpělivě a tiše nesla těžký kříž nemoci. 
Adorace Nejsvětější Svátosti a modlitba růžence pronikaly celý její 
zasvěcený život.

Ať odpočívají v pokoji!

22. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1707	 ve	Znojmě	P.	Hyacint Habr.
1713	 v	Uherském	Brodě	P.	Jiljí Sobotecký.
1737	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Vavřinec Seefeld.
1738	 v	Plzni	chórová	sestra	Růžena Maxmiliána od Nanebevzetí Vrati-

slavová z Mitrovic.
1742	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Albert Hönigar.
1745	 v	Hlohově	P.	Alan Retzelius,	podpřevor.
1776	 v	Písku	bratr	spolupracovník	Vincenc Sura.
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1779	 ve	Skalné	u	Chebu	P.	Rajmund Friedl,	farář.
1784	 v	Olomouci	P.	Pavel Malý.

Ať odpočívají v pokoji!

23. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1701	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Rajmund Leberfinger.
1720	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Markéta Haneková.
1739	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Pius Henk.
1770	 v	Olomouci	chórová	sestra	Anna od sv. Jáchyma Weisová.
1797	 v	Písku	bratr	spolupracovník	Šimon Blažek.
1819	 ve	Forli	P.	Pius Josef Gaddi,	66.	magistr	 řádu,	 jejž	 řídil	 v	 letech	

1798–1819.
Ať odpočívají v pokoji!

24. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1705	 v	Českých	Budějovicích	P.	František Kristeindl, generální kazatel.
1742	 v	Nymburce	P.	Tomáš Bergman.
1747 ve Svídnici bratr spolupracovník Adam Hitschfeld.
1766	 v	Ratiboři	P.	Erasmus Behr,	podpřevor.
1790	 v	Sázavě	bratr	spolupracovník	Rajmund Pust.
1802	 v	Mukařově	P.	Hyacint Vostřebal, lokalista.
1812	 v	Chebu	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Domini-

ka od sv. Anny Altmannová.
1815	 v	Sázavě	bratr	spolupracovník	Benedikt Ledecký.
1948	 ve	Znojmě	P.	Alois Capoušek	ve	věku	65	let,	46	let	profese.	Byl 

oblíbeným kazatelem a zpovědníkem v Olomouci, Uherském Bro-
dě a Znojmě. Krátkou dobu působil jako duchovní správce sester 
dominikánek v Podivicích.

Ať odpočívají v pokoji!

25. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1625	 ve	Znojmě	P.	Dominik Stallhofer,	magistr	posvátné	teologie,	pře-

vor.
1768	 v	Praze	pomocná	sestra	Otýlie od Ducha svatého Knorová.
1769	 v	Brně	chórová	sestra	Rajmunda od sv. Anny Stocková.
1771	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Benedikt Vacek.

Ať odpočívají v pokoji!
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26. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1687	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Vít Fischer.
1711 v Olomouci sestra Amabilia Radrdovská.
1737 v Opolí bratr spolupracovník Jindřich Peter.
1747	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Angela Somerová,	převorka.
1750 v Olomouci sestra Augustina Opávková.
1758	 ve	Vratislavi	P.	Petr Dirpauer, generální kazatel.
t. r. v	Uherském	Brodě	P.	Pius Titz.
1762	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Vilém Hakl.
1789	 v	 Brně	 chórová	 sestra	 zrušeného	brněnského	 kláštera	Rosa od 

Panny Marie Remtischová.
Ať odpočívají v pokoji!

27. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1705	 v	Českých	Budějovicích	P.	František Christeindl.
1713	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Kryštof Wenke.
1731	 v	Opavě	bratr	spolupracovník	Jindřich Bitter.
1736	 v	Opavě	bratr	spolupracovník	Petr Dalpitius.
1768	 v	Českých	Budějovicích	P.	Dominik Serauer, magistr posvátné te-

ologie.
1808	 v	Ústí	nad	Labem	P.	František Hanke,	kazatel	v	děkanském	koste-

le.
Ať odpočívají v pokoji!

28. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1712	 v	 Praze	 u	 sv.	 Maří	 Magdaleny	 bratr	 spolupracovník	 Augustin 

Schneider.
1723	 na	Sicílii	P.	Karel Lingweiler,	vojenský	kaplan.
1752	 ve	Vratislavi	P.	Leopold Frank, generální kazatel.
1758	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Samuel Hafner,	převor.
1771	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	klerik	Stanislav Anton.
1774	 v	pražské	Invalidovně	P.	Marek Dostrašil.
1788	 v	Petrovaradínu	ve	Slavonii	P.	Bedřich de Lille,	vojenský	kaplan.
1801	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Kajetán Regentík.

Ať odpočívají v pokoji!



26

29. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1718	 v	Brně	P.	Pius Gerhart.
1742	 v	Nymburce	P.	Rajmund Scholtz.
1751	 ve	Svídnici	P.	Antonín Weigel.
1758	 v	Jablonném	P.	Godefríd Rösler.
1782	 ve	 Znojmě	 chórová	 sestra	 zrušeného	brněnského	kláštera	Nor-

berta od Boží moudrosti Wotapecká z Ritterswaldu.
1805	 v	Chebu	P.	Václav John.

Ať odpočívají v pokoji!

30. prosince zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Felix Seiler.
1723	 v	Olomouci	chórová	sestra	Justina Žalská.
1727	 v	Jihlavě	P.	Albín Predl,	podpřevor.
1728	 v	Nymburce	P.	Michael Tauffer.
1731	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Václav Wengler.
1733	 v	Litoměřicích	P.	Albert Aigner.
1764	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Ferdinand Becher.
1778 v Klatovech bratr spolupracovník Tadeáš Vokurka.
1824	 v	Olomouci	P.	Rajmund Surý,	převor.
1846	 v	Chebu	P.	Vincenc Fuchs,	převor.
1919	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Josef Maria Flöss	ve	věku	85	let,	

49 let profese. Sloužil Bohu a bratřím v mnoha klášterech říšské 
provincie, naposledy ve Znojmě.

1972	 v	Praze	P.	Lukáš Mikulčík	ve	věku	58	let,	36	let	profese.	Působil 
v Uherském Brodě a Praze. S velkou horlivostí konal lidové mi-
sie. Když byl v roce 1950 likvidován pražský klášter, pobýval prá-
vě mimo Prahu. Po návratu našel klášter prázdný a v něm be-
zradného starého P. Alberta Škrabala. Bylo mu dovoleno krátkou 
dobu zajišťovat bohoslužby u sv. Jiljí, poté působil v řadě farností 
pražské arcidiecéze. V roce 1968 se směl vrátit ke kostelu Panny 
Marie Růžencové v Plzni, kde velmi obětavě sloužil až do své smr-
ti. Poslední roky života jej sužovala těžká choroba, kterou snášel 
s velkou trpělivostí.
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2016	 v	Olomouci	P.	Bartoloměj Kulhavý ve	věku	95	let,	70	let	profese.	
Krátce po vysvěcení byl internován, po propuštění pracoval jako 
dělník a po pracovní době opravoval kostely. V roce 1968 směl 
nastoupit do farní duchovní správy. Po roce 1989 žil v komunitě 
v Ústí nad Labem, Uherském Brodě a v Olomouci. Všude vynikal 
vytrvalostí, zvláště jako zpovědník, a sloužil tak až do posledních 
dní svého života jako věrný dělník na vinici Páně.

Ať odpočívají v pokoji!

31. prosince zemřeli tito bratři, roku:
1731	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Michael Wingler.
1789	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Leonard Ebenhee.
1807	 v	Praze	P.	Petr Richter.
1826	 v	Křišťanově	u	Českého	Krumlova	P.	Osvald Otto, lokalista.
1909	 v	Praze	P.	Markolín Kubíček	ve	věku	42	roku,	23	let	profese.	Byl 

výtečným kazatelem a zpovědníkem. Působil téměř ve všech kon-
ventech české provincie. S nadšením se věnoval lidovým misiím, 
byl horlivým promotorem posvátného růžence.

2007	 ve	Znojmě	P.	Kryštof Nečas	ve	věku	87	let,	67	let	profese.	Působil 
ve Znojmě jako kaplan a prefekt juvenátu. V roce 1949 byl souzen 
za protikomunistické kázání. Byl sice amnestován, ale zanedlouho 
s ostatními bratry internován. Po propuštění pracoval v továrně, 
poté směl působit ve farnosti Třebíč. Podílel se na obnově zno-
jemského kláštera v roce 1968, poté byl přeložen do farnosti Luleč 
u Vyškova a do Znojma se vrátil po pádu komunismu.

Ať odpočívají v pokoji!



De profundis
Z	hloubi	volám	k	tobě,	Pane,	* 
Pane,	vyslechni	můj	hlas!

Ať	tvé	ucho	vlídně	slyší	* 
na	mé	snažné	volání!	–

Kdybys,	Pane,	dbal	na	viny,	* 
kdopak,	Pane,	obstojí?

Ty	však	dáváš	odpuštění,	* 
abychom	ti	sloužili.

Doufám,	Pane,	z	duše	doufám,	* 
na	tvé	slovo	vyčkávám.

Na	Pána	má	duše	čeká	† 
víc	než	strážní	na	úsvit,	* 
noční	strážní	na	úsvit.	–

Izrael	ať	čeká	Pána!	† 
U	Pána	je	slitování,	* 
on	nás	štědře	vykoupí.

On	vykoupí	Izraele	* 
z	jeho	provinění	všech.

v	Věčné	odpočinutí	dej	jim,	Pane.
r	A	světlo	věčné	ať	jim	svítí.
v	Od	bran	smrti	věčné.
r	Vysvoboď,	Pane,	jejich	duše.

Modleme	se.	Bože,	stvořiteli	a	vykupiteli	všech	věřících,	°	uděl	du-
ším	svých	služebníků	a	služebnic	odpuštění	všech	hříchů,	†	a	když	
stále	 toužili	po	prominutí	trestů,	kéž	ho	pro	naše	zbožné	prosby	
dosáhnou.	°	Skrze	Krista,	našeho	Pána.		 rAmen.

v	 Ať	odpočívají	v	pokoji.
r Amen.


